
CARRO PALMETAL
M O D E L O  P L A T A F O R M A

CATÁLOGO TÉCNICO



Reunimos uma equipe multidisciplinar com diversos setores da empresa, que englobaram o design, 
o setor comercial, o setor de produção e o setor de compras para projetar uma família de carros 

plataforma de última geração.

Baseados no nosso conhecimento de anos de manufatura de móveis e equipamentos em aço 
inoxidável, juntamente com consultas aos nossos clientes, reunimos diversas características 

em um produto para criar carro mais inovador da sua categoria.

Nossa intenção foi gerar um equipamento que unisse um design sofisticado a uma 
funcionalidade inquestionável. Queríamos quebrar o paradigma que diz que o que é 

funcional e industrial não pode ser belo aos olhos. 

A qualidade foi um outro ponto extensamente analisado, por isso usamos materiais 
de primeira linha que temos certeza que vão durar por longos anos mesmo sob 

as condições mais severas. Ainda sim, chegamos a esse nível de qualidade a 
um preço extremamente acessível.

Por tudo isso, a equipe Alezzia | Palmetal orgulhosamente apresenta 
o produto de um longo período de dedicação e amor as nossas 

atividades, a família: Carro Palmetal | Modelo Plataforma.

“Quando uma forma cria beleza tem na beleza sua própria justificativa.”  

Oscar Niemeyer

Histórico do Produto



O  carro plataforma 400 foi desenvolvido 

para  transporte de mercadorias de 

diversos segmentos como laboratórios 

e indústrias alimentícias. Projetado para 

cargas de até 400kg é o melhor custo 

benefício da família.

CARRO PALMETAL 
P L A T A F O R M A  4 0 0

Alça Removível
A alça do carro é removível,

reduzindo assim o valor
do frete 

Base Anti Derrapante
A base do carro tem relevos
que aumentam o atrito do carro
e da mercadoria, proporcionando
maior segurança no transporte

Design
Além de eficiente,
nosso carro tem o

design pensado até
nos mínimos detalhes

Parachoque
O carro vem equipado 
com dois parachoques de 
borracha que protegem as 
paredes do ambiente contra 
eventuais choques do carro

Rodízio em inox
Os rodízios do carro suportam 
400kg e são totalmente em inox,
o que facilita a higienização
e durabilidade do carro.



Carro plataforma fabricado em aço inoxidável AISI 304, com 

acabamento escovado e capacidade de 400kg. Base feita 

em chapa de 1,5mm, com relevos antiderrapantes  e 

reforço por chassis de 1mm de espessura. O rodízio de 

6” em aço inox com barra de rolagem em composto 

termoplástico  na   cor    azul, e  núcleo em polipropileno 

copolimero recicláveis, sendo dois com freio 

giratórios e dois fixos sem freio. Equipado com 

dois parachoques em borracha silicone azul. 

Alça removível, com medida de 780mm 

e tubo de 1”1/2 por 3mm de parede.

Ficha TécnicaDescrição

Material Aço inoxidável AISI 304

Dimensão 1000 x 600 x 900 mm

Garantia 5 anos *

Rodízio
6” 

2 com freio
2 sem freio

Acabamento Escovado

Alça 1” 1/2 removível

Parachoque Borracha Silicone Azul

Capacidade de carga 400 kg

Peso do carro 20 kg

Packing List 300 x 700 x 1000 mm

* Garantia em nossa fábrica.



Vista Explodida

* Garantia em nossa fábrica.

Nº PEÇA

1 Base

2 Alça Chanfrada

3 Embuchamento Schedule Inox

4 Tubo para embuchamento

5 Chassi do fundo

6 Chassi central

7 Chassi frontal

8 Parachoque

9 Parafusos rodízio

10 Parafusos para parachoque

11 Rodízio sem freio

12 Rodízio com freio



O carro plataforma 1000 foi desenvolvido 

para transporte de mercadorias de diversos 

segmentos como frigoríficos,  indústrias e 

laboratórios que necessitem de um produto 

robusto para serviços pesados. Projetado 

para cargas de até 1000kg,  é a escolha 

ideal para trabalhos de alta performance.



CARRO PALMETAL 
P L A T A F O R M A  1 0 0 0

O carro plataforma 1000 foi desenvolvido 

para transporte de mercadorias de diversos 

segmentos como frigoríficos,  indústrias e 

laboratórios que necessitem de um produto 

robusto para serviços pesados. Projetado 

para cargas de até 1000kg,  é a escolha 

ideal para trabalhos de alta performance.

Alça Removível 
A alça do carro é 

removível, reduzindo 
assim o valor do frete . 

Base Anti Derrapante
A base do carro tem relevos
que aumentam o atrito do carro
e da mercadoria, proporcionando
maior segurança no transporte

Design
Além de eficiente,
nosso carro tem o

design pensado até
nos mínimos detalhes

Parachoque
O carro vem equipado com
dois parachoques de 
borracha que protegem 
as paredes do ambiente 
contra eventuais 
choques do carro

Rodízio em inox
Os rodízios do carro 
suportam 1000kg e
são totalmente em inox,
o que facilita a 
higienização
e durabilidade do carro.



Carro plataforma fabricado em aço inoxidável AISI 304, com 

acabamento escovado e capacidade de 1000kg.Base 

feita em chapa de 1,5mm, com relevos antiderrapantes  

e reforço por chassis de 1mm de espessura.  O 

rodízio de 6” em aço inox com barra de rolagem 

em poliuretano termoplástico na cor laranja, e 

núcleo em polipropileno copolímero recicláveis, 

sendo dois com freio giratórios e dois fixos 

sem freio. Equipado com dois parachoques 

em borracha silicone laranja. Alça 

removível, com medida de 795mm e 

tubo de 1”1/2 por 3mm de parede.

Ficha TécnicaDescrição

Material Aço inoxidável AISI 304

Dimensão 1040 x 600 x 900 mm

Garantia 5 anos *

Rodízio
6” 

2 com freio
2 sem freio

Acabamento Escovado

Alça 1” 1/2 removível

Parachoque Borracha Silicone Laranja

Capacidade de carga 1000 kg

Peso do carro 25 kg

Packing List 410 x 620 x 920 mm

* Garantia em nossa fábrica.



Vista Explodida

Nº PEÇA

1 Base

2 Alça Chanfrada

3 Chassi do fundo

4 Chassi frontal

5 Chassi central

6 Embuchamento Schedule Inox

7 Tubo para embuchamento

8 Parachoque

9 Parafusos para parachoque

10 Rodízio sem freio

11 Rodízio com freio





MISSÃO SOCIAL

INSTITUCIONAL
Os princípios da Alezzia | Palmetal refletem-se nas suas 
Missões, que estão sempre focadas em apoiar causas que 
sejam importantes para o desenvolvimento econômico e 
social do país.

Desenvolver o Brasil através da educação das crianças.

Com base neste princípio, a Alezzia busca apoiar causas 
que sejam importantes para o desenvolvimento do país. 

Visando esse objetivo, criamos uma ação através do 
nosso site, onde os clientes escolhem uma instituição para 

doar parte do valor arrecadado com a venda de nossos 
produtos.

METALPAL

MISSÃO CORPORATIVA
Proporcionar às pessoas conforto e satisfação através 

dos nossos móveis. 


